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I want to speak.                                                           من میخوام صحبت کنم 
Today                                                                              امروز 
Do you want to go now?                                        آیا میخوای االن بری؟ 
not today                                                                       امروز نه 
Can I sit here?                                              آیا میتونم اینجا بشینم؟               
I want to buy some coffee.                           من میخوام کمی قهوه بخرم 
what?                                                                              چی؟ 
What do you want to do?                                     چکار میخوای بکنی؟   
What do you want from me?                                از من چی میخوای؟ 
something                                                                     (چیزی ) یه چیزی 
I want to buy something.                                       من میخوام یه چیزی بخرم  
What do you do?                                                چکار میکنید؟ 
 
_______________________  
 
 
where?                                                                           کجا؟                                                     
Where are you now?                                                االن کجایی؟ 
Where's Mina?                                                           مینا کجاست؟ 
Where are you going?                                            کجا داری میری؟ 
when?       کی؟                                                                      
Are you going to Canada?                                   آیا دارید میرید به کانادا؟ 
Yes, we're going to Canada.                               بله داریم میریم به کانادا 
When are you going?                                              ی دارید میرید؟ک 
We don't know.                                                           نمیدونیم 
Is Shadi home?                                                          شادی منزله؟ 
No, Shadi's not home. شادی منزل نیست                                             نه  
Where's Ali?                                                                علی کجاست؟ 
I think Ali's at the mall.                                            فکر کنم علی در پاساژه 
I don't think Ali's at the mall.                                من فکر نمیکنم علی در پاساژه 
Do you know, Saman?                                           آیا سامان رو میشناسی؟ 
Yes, I know, Saman.                                                آره سامان رو میشناسم 
No, I don't know, Saman.                                      نه سامان رو نمیشناسم 
 
I don't live here.                                                          من اینجا زندگی نمیکنم 
Do you want a tea now?                                        آیا شما االن یه چای میخوای؟ 
Yes, please.                                                                آره لطفا 
No, thank you.                                                             نه متشکرم 
No, thanks. I'm fine.  
I want some coffee.                                                  من کمی قهوه میخوام 
Navid, are you going home?                               نَوید داری میری منزل؟ 
Yes, I'm going home.                                               آره دارم میرم منزل 
 
Can you Speak English?                                       میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ 
Yes, I can.                                                                     بله میتونم 
Yes, I can speak English.                                      آره میتونم انگلیسی صحبت کنم 
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I can't speak  English.                                 نمیتونم انگلیسی صحبت کنم 
Can you speak Persian?                          آیا میتونی فارسی صحبت کنی؟ 
No, I can't.          نه نمیتونم                                               
 
Is the mall here?                                           آیا پاساژ اینجاست؟ 
No, it's not here.                                            نه اینجا نیست 
It's there.                                   اونجاست                        
 
Mina's at the store.                                      مینا در فروشگاست 
Ali's at home.                                                  علی منزله 
Ali's home.                                                      علی منزله 
 
When are you going to Iran?                  ی داری میری به ایران؟ک 
I don't know.                                                     نمیدونم 
 
Where's Shadi from?                                 شادی اهل کجاست؟ 
Shadi's from Iran.                 شادی اهل ایرانه                         
 
I'm from Iran, too.                                          من هم اهل ایرانم 
Where are you from?                                 شما اهل کجایید؟ 
Are you from Canada?                             آیا اهل کانادایید؟ 
No, I'm not from Canada.                          نه اهل کانادا نیستم 
We're from Iran.                                             اهل ایرانیم 
 
I can speak English.                                    من میتونم انگلیسی صحبت کنم 
I can speak English now.                          من حاال میتونم انگلیسی صحبت کنم 
 
I want to speak.                                              من میخوام صحبت کنم 
 

اضافه میشه .      To   وقتی دو تا فعل پشت سر هم میاد ، به ابتدای فعل دوم 
.وی نمیکنند البته چند تا افعال هستند که از این قاعده پیر  

 
I want to speak English.                         من میخوام انگلیسی صحبت کنم 
I don't want.                                                 نمیخوام 
I don't want to speak.                              نمیخوام صحبت کنم 
I don't want to speak Persian.            نمیخوام فارسی صحبت کنم 
 
Do you speak English?                          آیا شما انگلیسی صحبت میکنید 
Do you want?                                             آیا میخواید؟ 
Do you want to speak?  آیا میخواید صحبت کنید؟                         
Do you want to speak English?         آیا میخواید انگلیسی صحبت کنید؟ 
 
No, I want to speak Persian.               نه ، من میخوام فارسی صحبت کنم 
Do you speak English?                         آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ 
Do you want to speak Persian?        آیا شما میخواید فارسی صحبت کنید؟ 
 
No, I don't want to speak Persian.    نه نمیخوام فارسی صحبت کنم 
I want to speak English.                         میخوام انگلیسی صحبت کنم 
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I live in Iran.                   من در ایران زندگی میکنم                                            
I want to live in Iran.                                              من میخوام در ایران زندگی کنم 
 
I don't want to live here.                                     نمیخوام اینجا زندگی کنم 
I don't want to live there.                                    نمیخوام اونجا زندگی کنم 
I want to live here.                                                 میخوام اینجا زندگی کنم 
 
Do you want some tea?                                     آیا کمی چای میخوای؟ 
No, thank you.  
 
No, thank you. I'm fine.  
No, thanks.  
No, thanks. I'm fine.  
 
When are you going to Canada?                   ی داری میری کانادا؟ک 
today                                                                            امروز 
I'm going today.            امروز دارم میرم                                           
I'm going to Iran today.                                        دارم امروز میرم به ایران 
 
Are you going to Iran today?                           آیا امروز داری میری به ایران ؟ 
No, not today.          نه ، امروز نه                                                
not today                                                                   امروز نه 
 
Do you want a coffee?                                        آیا یه قهوه میخوای؟ 
No, not coffee.              نه ، قهوه نه                                           
some tea?                                                                کمی چای؟ 
Yes, I want some tea.                                           آره ، کمی چای میخوام 
 
Is the mall here?                                                    آیا پاساژ اینجاست؟ 
not here                                                                      اینجا نه 
It's there.                                                                   اونجاست 
 
Ali's home today.  علی امروز منزله.                                                 
We're going to the store today.                       ما داریم امروز میریم به فروشگاه 
We're going to a store today.                           ما داریم امروز میریم به یه فروشگاه 
 

تعریف هستند.  حرف    The و   a 
حرف تعریف معرفه است ، یعنی  در مواردی که برای گوینده و شنونده مشخص هستند.   The 

با اینکه به معنی یک میاد ، به عنوان حرف تعریف نکره هم استفاده میشه . یعنی در مواردی که برای گوینده یا شنونده   a 
a store     نا مشخص هستند. مثل "  مغازه ای 

 
We want to go to the store. فروشگاه به بریم میخوایم ما                                
Can we speak Persian? کنیم؟ صحبت فارسی میتونیم آیا                                     
Can we go to the mall today? میتونیم امروز بریم به پاساژ؟                          آیا  
Yes, we can.                                                            بله میتونیم 
No, we can't.                                                            نه ، نمیتونیم 
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Can I sit here? اینجا بشینم؟                                                       ونم تآیا می  
Sit                                                                                  شستنن 
Yes, you can sit here.                                         آره میتونی اینجا بشینی 
No, you can't sit here.                                         نه اینجا نمیتونی بشینی 
 
You can sit there.                                                  میتونی اونجا بشینی 
I want to sit.                                                              من میخوام بشینم 
I want to sit here.                                                    من میخوام اینجا بشینم 
I want to sit here today.                                       من میخوام امروز اینجا بشینم 
When?                                                             ی؟ک            
 
When do you want to go?                                 ی میخوای بری؟ک 
When do you want to go to Iran?                   ی میخوای بری به ایران؟ک 
Not today                                                                   امروز نه 
Not now ن نه                                                                     اال  
 
Are you going to the store now?                    آیا شما االن داری میری به مغازه؟ 
Yes, I'm going there now.                                 آره ، دارم االن میرم اونجا 
 
Can you buy some tea?                                     آیا میتونی کمی چای بخری؟ 
 
 
 
I want to buy some coffee.                                     من میخوا م کمی قهوه بخرم 
You can buy coffee.                                                  تو میتونی قهوه بخری 
Where can we buy coffee?                                    ما کجا میتونیم قهوه بخریم؟ 
from the store                                                              ( مشخص )   از مغازه 
at the store                                            ( مشخص ) در مغازه                        
 
You can buy coffee from the store.                    تو میتونی قهوه از فروشگاه بخری 
We can buy tea at the store.                                  ما میتونیم چای در فروشگاه بخریم 
We can go there.                  میتونیم بریم اونجا                                       
 
What do you want to buy?                                     چی میخوای بخری؟ 
what?                                                                              چی؟ 
 
What do you want to do?                                       چکار میخوای بکنی؟ 
I want to go to the mall.                                           میخوام برم به پاساژ 
When do you want to go?                                      ی میخوای بری؟ک 
Are you going today? میری؟                                              آیا امروز داری  
 
No, not today.                                                              نه ، امروز نه 
What do you want to do at the mall?                 چکار میخوای بکنی در پاساژ؟ 
What do you want to buy? بخری؟                                      چی میخوای  
I want to buy something.                                         میخوام یه چیزی بخرم 
Something                                                                     یه چیزی 
I want to buy something.  
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Do you want to buy something?                          آیا میخوای یه چیزی بخری؟ 
From the store                                                             از فروشگاه 
 
Do you want to buy something from the store?         آیا میخوای یه چیزی از فروشگاه بخری؟ 
not today وز نه                                                                       امر  
From the store                                                             از فروشگاه 
Not from the store                                                       از فروشگاه نه 
from the mall                                                                 از پاساژ 
from a mall                                                                    ( یه پاساژی ) از یه پاساژ 
 
_____________________  
 
 
Please sit there.  
Please  
Sit  
There  
What?  
Where?  
When?  
Something  
Store  
Mall  
____________________  
 
 
I don't want.                                                                   من نمیخوام 
I don't want to go.                                                        من نمیخوام برم 
I don't want to go to Canada.                               من نمیخوام برم به کانادا 
I don't want to go there today.                              من امروز نمیخوام برم به اونجا 
We can't go today.                                                    امروز نمیتونیم بریم  
 
 
 
 

                              مکالمه           
________________________________  
 
 مینا ،االن میخوای  چکار کنی؟
A: Mina, what do you want to do now?  
 
 
 من میخوام برم مغازه . آیا چیزی میخوای؟
B: I want to go to the store. Do you want something?  
 
 
 بله ، لطفاً ، کمی چای میخوام . میتونی  مقداری قهوه هم بخری ؟ 
A: Yes, please. I want some tea. Can you buy some coffee, too?  
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 بله ، میتونم . آیا میدونی علی کجاست؟
B: Yes, I can. Do you know where Ali is?  
 
 
 چی؟
A: What?  
 
 
 علی کجاست؟
B: Where's Ali?  
 
 

وه ، فکر کنم علی  االن در پاساژها  
A: Oh, I think Ali's at the mall now.  
 
 
 اوکی ، من االن میرم ، بای
B: Okay. I'm going now. Goodbye.  
 
 
 بای
A: Goodbye.  
 
 
_____________________________  
 
 
 
Can we sit here?                                            آیا ما میتونیم اینجا بشینیم؟ 
Yes, you can.                                                  بله میتونید 
No, you can't.                                                  نه ، نمیتونید 
 
When do we want to go to Iran?             ی میخوایم بریم به ایران؟ما ک 
I don't know.                                                     نمیدونم 
not today.                                                         امروز نه 
 
Where are you from?                                   شما اها کجایید؟ 
Where's Shadi from?                                  شادی اهل کجاست؟ 
Shadi's from Iran.                                         شادی اهل ایرانه 
 
The mall's not here.                         پاساژ اینجا نیست             
It's there.                                                          اونجاست 
It's not here.                                                    اینجا نیست 
Is it there?                                                        آیا اونجاست؟ 
 
Yes, I think it's there.                                   آره فکر میکنم اونجاست 
I don't know.                                                    نمیدونم 
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Hello, Roya.                                                    سالم رویا 
How are you today? لت چطوره؟                                   امروز حا  
I'm fine, thanks.                                             خوبم  مرسی 
 
What do you want to do today?             امروز میخوای چکار کنی؟ 
I want to go to the mall.                            میخوام برم به پاساژ   
I want to buy something.                            میخوام یه چیزی بخرم 
 
When do you want to go to Iran?           ی میخوای بری به ایران؟ک 
Where do you want to go?                        کجا میخوای بری؟ 
Are you going to Canada, too?  هم میری؟              آیا داری به کانادا  
I don't know.                                                     نمیدونم 
Are you going home now?                        آیا االن  داری میری منزل؟ 
 
not now                                                              االن نه 
Do you want to sit?                                       آیا میخوای بشینی؟ 
No, thanks. I'm fine.                                    نه مرسی 
No, thank you. I'm fine.                              نه متشکرم 
You're welcome.                                 خواهش میکنم            
 
Today I want to sit here.                             امروز میخوام بشینم اینجا 
Do you want to sit here, too?                   آیا تو هم میخوای اینجا بشینی؟ 
I don't think we can sit here.                     فکر نمیکنم ما بتونیم اینجا بشینیم 
We can't sit here.                                           ما نمیتونیم اینجا بشینیم 
I want to sit there.                                          من میخوام اونجا بشینم 
 
What do you want?                                      چی میخوای؟ 
from me                                                             از من 
What do you want from me?                    از من چی میخوای؟ 
What do you do?                                           ( برای پرسیدن شغل هم متداوله )   چکار میکنی؟ 
 
Is Sahar there?  اونجاست؟                                            آیا سحر  
No, Sahar is not here.                                 نه سحر اینجا نیست 
Where's Sahar?                                             سحر کجاست؟ 
Is Sahar at the mall?                     آیا سحر در پاساژه؟               
I don't think Sahar is at the mall.            فکر نمیکنم سحر در پاساژه 
 
Is Shadi there, too?                                     آیا شادی هم اونجاست؟ 
Yes, Shadi's here, too.                              آره شادی هم اینجاست 
 
What do you do?                                           ( چکار میکنی ؟ ) کارت چیه؟ 
What do you do here?                                 شما اینجا چکار میکنی؟ 
You're welcome.                                           ( خواهش میکنم )  جواب تشکر 
 


